Schválená bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
neobsahovala:
 režimové opatrenia určujúce
a) podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie originálov a kópií
bezpečnostných kľúčov podľa § 10 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 336/2004 Z. z.,
b) podmienky používania, prideľovania, označovania a evidencie kódových nastavení a hesiel
používaných na prístup do objektov, chránených priestorov a bezpečnostných úschovných
objektov podľa § 10 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z.,
c) postup v prípade vzniku mimoriadnej situácie, ktorých súčasťou je aj plán na ochranu, evakuáciu
alebo zničenie utajovaných skutočností spolu s uvedením zodpovedných osôb podľa § 10 ods. 1
písm. h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z.,


kópie všetkých certifikátov MZP a TZP používaných certifikovaných MZP a TZP na ochranu
objektu a chráneného priestoru podľa § 11 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. pre
objekty a chránené priestory kategórie Tajné a vyššej a podľa § 10 ods. 8 písm. f) vyhlášky č.
336/2004 Z. z. pre objekty a chránené priestory kategórie Vyhradené a Dôverné,.

METODICKÉ USMERNENIE
Bezpečnostná dokumentácia objektov a chránených priestorov (bez ohľadu na objekty
a kategóriu chránených priestorov pre ktoré je spracovaná), okrem iného obsahuje aj režimové
opatrenia podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. a kópie certifikátov mechanických
zábranných prostriedkov (ďalej len „MZP“) a technických zabezpečovacích prostriedkov (ďalej len
„TZP“) podľa § 11 ods. 3 písm. c), resp. ods. 8 písm. f vyhlášky č. 336/2004 Z. z.
Režimové opatrenia možno charakterizovať ako činností slúžiace na určenie organizačného
a procesného postupu ochrany objektov a chránených priestorov zohľadňujúc ich charakter,
resp. kategóriu chráneného priestoru, či úroveň zabezpečenia prostredníctvom MZP, TZP, resp.
fyzickou ochranou na základe analýzy rizík a určenia miery rizika.
Pod režimovými opatreniami určujúcimi podmienky používania, prideľovania, označovania,
úschovy a evidencie originálov a kópií bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov
a uzamykateľných systémov možno rozumieť najmä určenie na základe rozhodnutia vedúceho:
a) kto a akým spôsobom vedie evidenciu všetkých bezpečnostných kľúčov a médií do
zámkov a uzamykateľných systémov,
b) komu konkrétne sú bezpečnostné kľúče a médiá do zámkov a uzamykateľných
systémov pridelené,
c) spôsob označenia bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov a uzamykateľných
systémov tak, aby nedošlo k zámene s inými kľúčmi a médiami do zámkov
a uzamykateľných systémov alebo k ohrozeniu utajovaných skutočností,
d) kto, akým spôsobom a pri akých situáciách má oprávnenie bezpečnostné kľúče
a médiá do zámkov a uzamykateľných systémov prevziať z miesta ich ukladania
a použiť ich tak, aby utajované skutočnosti boli chránené pred nepovolanou osobou
spôsobom ustanoveným v zákone č. 215/2004 Z. z. a v predpisoch vydaných na jeho
vykonanie,

e) systém ukladania bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov a uzamykateľných
systémov spôsobom, aby bol vydaný len osobe určenej vedúcim v zmysle schválenej
bezpečnostnej dokumentácie tak, aby utajované skutočnosti boli chránené pred
nepovolanou osobou spôsobom ustanoveným v zákone č. 215/2004 Z. z.
a v predpisoch vydaných na jeho vykonanie. V tomto prípade ide o originálne
bezpečnostné kľúče a média do zámkov a uzamykateľných systémov (t. j. zvyčajne
kľúče a média, ktoré sú v režime štandardného používania) a náhradné bezpečnostné
kľúče a média do zámkov a uzamykateľných systémov (t. j. zvyčajne kľúče a média,
ktoré sú uložené pre iné prípady používania, napr. v prípade mimoriadnej situácie), ich
ukladanie pokiaľ nie sú v používaní, ako aj ukladanie po skončení pracovného času.
Pod režimovými opatreniami určujúcimi podmienky používania, prideľovania, označovania,
úschovy a evidencie kódových nastavení a hesiel používaných na prístup do objektov, chránených
priestorov a bezpečnostných úschovných objektov možno rozumieť určenie na základe
rozhodnutia vedúceho:
a) komu konkrétne sú kódové nastavenia a heslá pridelené,
b) kto, akým spôsobom a pri akých situáciách má oprávnenie kódové nastavenia a heslá
použiť tak, aby utajované skutočnosti boli chránené pred nepovolanou osobou
spôsobom ustanoveným v zákone č. 215/2004 Z. z. a v predpisoch vydaných na jeho
vykonanie,
c) označiť ukladanie kódových nastavení a hesiel tak, aby nedošlo k zámene s inými
kódovými nastaveniami a heslami alebo k ohrozeniu utajovaných skutočností,
d) kto a akým spôsobom vedie evidenciu kódových nastavení a hesiel používaných na
prístup do objektov, chránených priestorov a bezpečnostných úschovných objektov,
e) ukladať kódové nastavenia a heslá spôsobom, aby boli prístupné len osobe určenej
vedúcim v zmysle schválenej bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti tak, aby utajované skutočnosti boli chránené pred
nepovolanou osobou spôsobom ustanoveným v zákone č. 215/2004 Z. z.
a v predpisoch vydaných na jeho vykonanie.
Úrad certifikuje MZP a TZP na ochranu utajovaných skutočností označených stupňom utajenia
Dôverné a vyšším. Certifikát MZP a TZP udelený na určitý stupeň utajenia platí aj pre nižší stupeň
utajenia; bodové ohodnotenie certifikovaného MZP a TZP je v zmysle bezpečnostného štandardu
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti podľa typu MZP a TZP. Súčasťou certifikátu MZP a
TZP je aj jeho príloha, ktorá obsahuje informácie o podmienkach používania týchto MZP a TZP.
V zmysle vyhlášky č. 337/2004 Z. z. držiteľ certifikátu typu prikladá k sprievodnej technickej
dokumentácii určenej pre užívateľa kópiu certifikátu typu. Užívateľ predložením certifikátu MZP
a TZP preukazuje nárok na príslušné bodové ohodnotenie MZP a TZP v zmysle bezpečnostného
štandardu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

